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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – april 2018
Kempens Hartcentrum draait op volle toeren na vier jaar werking
In het Kempens Hartcentrum, waarvan ons ziekenhuis deel uitmaakt, zijn vorig jaar 3.025
patiënten behandeld. Meer dan 1.100 patiënten kregen er stents ingeplant.
Vier jaar na de opstart is dit centrum één van de grotere Hartcentra van België wat betreft
hartkatheterisaties.
Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar onze website www.azmol.be > Nieuws.
Hartverwarmertjes genomineerd voor Health & Care Award
H. Hartziekenhuis Mol zorgt voor een hartverwarmende band tussen jong en oud
Op de grote Health & Care beurs in ‘Flanders Expo’ in Gent worden er elk jaar prijzen uitgereikt
voor innovatieve projecten in de zorg.
Onder de rubriek ‘hospitality’ werd het project Hartverwarmertjes (*) van onze
spoedgevallendienst dit jaar genomineerd als kanshebber voor zo een prijs.
We feliciteren Cindy Claes en Dr. Veronique Brabers die dit initiatief hebben opgezet! Deze
nominatie is een mooie bevestiging van de originaliteit en de grondige uitwerking van dit
prachtige idee!
Op woensdag 25 april 2018 om 18u00 vindt tijdens HEALTH&CARE op Flanders Expo Gent de
uitreiking plaats. De winnaars worden dan in de bloemetjes gezet door Minister Vandeurzen.
Hoe kan ú ons helpen om de publieksprijs in de wacht te slepen?
Per categorie werden 3 inzendingen genomineerd, waaruit dan 1 juryprijs en 1 publieksprijs
wordt gekozen.
Voor de publieksprijs kan gestemd worden via de H&C website.
Stemmen kan van 1 april tot 18 april op www.health-care.be.
Wij rekenen op uw stem! Vraag al uw vrienden, familie en kennissen via sociale media
(facebook, linked in, …) om dat ook te doen!
(*) Hartverwarmertjes zijn knuffels gemaakt door knuffeloma’s en – opa’s uit Mol en omstreken
voor de kindjes op de spoedgevallendienst. Een bezoek aan een spoedgevallendienst is
spannend, zeker voor een kind. Het krijgen van een knuffel helpt angstige gevoelens te
verminderen bij kinderen of het is een beloning voor hun dapperheid na een prikje of een
hechting. Daarnaast draagt het krijgen van een knuffel bij aan een positieve ervaring in het
ziekenhuis, waardoor ziekenhuisbezoeken in de toekomst minder eng zullen zijn. Het bijzondere
is dat de knuffels gemaakt worden door bewoners van de woon- en zorgcentra uit Mol en
omgeving. Hierdoor stimuleren wij de maatschappelijke inzet van onze ouderen. Bij de knuffel zit
steeds een briefje van wie de knuffel afkomstig is. Het kindje kan dan, samen met mama of
papa, een bedankje sturen naar de knuffeloma of – opa. Zo werkt een voltallig en erg betrokken
spoedteam aan de beste zorg voor en samen met patiënten. En op die manier staat dit project in
het teken van ‘family-centered-care’, een visie die ook in het H. Hartziekenhuis Mol vorm krijgt.
Voor alle info: www.hartverwarmertjes.be

Inschrijvingskiosken
Op dinsdag 17 april worden in ons ziekenhuis drie inschrijvingskiosken in gebruik genomen.
Aan deze kiosken kan iedere patiënt zich op minder dan een minuut inschrijven. Hierdoor zal de
wachttijd aan de inschrijvingen aanzienlijk verminderen.
ELKE patiënt moet zich ALTIJD eerst aanmelden aan een kiosk. Dit omdat de kiosken ook
fungeren als automaat voor volgnummers om door een medewerker geholpen te worden.
De kiosken met touchscreen zijn gemakkelijk in gebruik. Inschrijven kan in vijf eenvoudige
stappen.
Symposium bekkenbodemkliniek
Onze bekkenbodemkliniek organiseert een symposium op zaterdag 21 april vanaf 8u in het
Ecocentrum De Goren in Mol.
* Inschrijven is noodzakelijk
* Via bekkenbodemkliniek@azmol.be
* Deelname is gratis
* Accreditering werd aangevraagd
Afspraken bekkenbodemkliniek: 014/71 29 81
Fietsen en lopen voor kankerpatiënten
H. Hartziekenhuis Mol steunt Kempenfietst
Samen met alle Kempense ziekenhuizen neemt het H. Hartziekenhuis Mol op dinsdag 1 mei
deel aan Kempenfietst. De opbrengst van dit evenement wordt integraal gebruikt om
oncologische projecten in de Kempen te steunen. Zo kunnen wij onze kankerpatiënten nog beter
begeleiden.
Open Huis Alegria gestart
Op donderdag 29 maart opende het inloophuis ‘Alegria’ zijn deuren in de oude politiekantoren
aan het Getouw.
Maar liefst 25 vrijwilligers zetten hun stevige schouders onder dit project. Zij zullen iedere
maandag en donderdag van 9.30u tot 16.30u psychosociale zorg bieden aan alle mensen met
kanker en/of hun naasten. De individuele kankerpatiënt en zijn omgeving staan dus centraal.
De oude politiekantoren worden tijdelijk ingenomen en dit tot de nieuwe locatie in de
Gasthuisstraat (de benedenverdieping van De Pastorie die eigendom is van ons ziekenhuis)
klaar is voor gebruik. Dit is voorzien tegen het einde van het jaar.
Dankzij de mooie samenwerking tussen Alegria, ons ziekenhuis, KotK, de gemeente Mol en
LotinCo werd het een succesvolle opendeurdag. Het Open Huis in Mol; een fantastisch initiatief!
Dat alle betrokkenen, van Mol en omgeving, de weg mogen vinden naar deze mooie locatie
waar de lieve vrijwilligers voor hen tijd willen maken.
Een goede ontvangst, een luisterend oor, mogen vertellen, begrip voelen, wat ondersteuning
krijgen… zo belangrijk!
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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